
 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة إخبارية
 
 

 

القطاعين العام  بين شراكةالبرنامج يعّين ديلويت لدعم إطالق الليبي لالستثمارالداخلي والتنمية الصندوق 

 والخاص
 

مشاريع البنى  في هل ديلويت كمستشارشركة عن تعيين الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق  أعلن . 4182مايو  81
مما  تقييم دولي مستقلمن خالل وقد تّم اختيار ديلويت  العام والخاص. القطاعينبين  لشراكةا ل برنامجالتحتية الوطنية من خال

  جعل عملية االختيار تنافسية. 
 
برنامج للفرص المتاحة من خالل الترويج ومن خالل استثماراته الفاعلة الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق يعمل و

من خالل  في ليبيا وذلكاقتصادية واجتماعية  ومنافععائدات مالية طويلة األمد  توفيرعلى ، والخاص  عين العامالقطابين شراكة ال
  .ي البالدفتطوير البنية التحتية 

 
من قبل السّيد  في شهر ابريل الماضيالذي تّم توقيعه وديلويت والليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق بين ويعتبر االتفاق 
، ديلويتالمسؤول في  شريكال، والسيد إيان سمبسونالليبي لالستثمار الداخلي والتنمية لصندوق لالرئيس التنفيذي ، بدر بن عثمان

  .القطاعين العام والخاصبين لشراكة ا برنامججدول أعمال  علىمحطة أساسية ك
 

عملية التقييم وقد سلطت  .االستراتيجيةى هذه المبادرة يسرنا العمل مع ديلويت عل" :قائالا بدر بن عثمان صّرح  في هذا السياق،
 العالية في مجال تقديم االستشارات في برامج الشراكة بين القطاعين العام وخبراتهاقدرات ديلويت الضوء على  واالختيار
أتطلع و في هذا المضمار تقديم قيمة مضافة قدرة ديلويت على كلي ثقة ب. وأنا األطراف المعنية وأصبح ذلك جلياا لكافةوالخاص 
 ".مشروعهذا ال بهدف تحقيقمع فريق العمل في ديلويت إلى العمل 

  
على بعض في ديلويت والمشاريع الكبرى  التحتية نىعمل فريقنا المتخصص بالب"قائالا: بدوره ، فعلق مبسونيان سإالسيد أما 

ونتطلع قدماا الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق  جانبأن نعمل إلى  أضخم المشاريع وأكثرها تعقيداا في العالم. ويسرنا
 كشريالو القطاعين العام والخاصبين  شراكةالبرامج  فيللتميز  اا مركزلتصبح ليبيا ووضعها بتصرف  إلى تعزيز خبرتنا العالمية

 الخاص". القطاع مستثمري لالمفّضل 
 
الليبي لالستثمار الداخلي الصندوق  سيقوم، القطاعين العام والخاصبين اكة شرال برنامجبعد إعادة النظر ودراسة استراتيجية و

وستقوم . القطاعين العام والخاصبين  برنامج الشراكةاستراتيجية تطبيق تنظيم هيكلة ووية اتته المؤسساقدر بتمكينوالتنمية 
الفرص  سككشافالي لالستثمار الداخلي والتنمية الليبالصندوق تمكين  بهدفالمختلفة لقطاعات لإجراء عدد من الدراسات ديلويت ب

 بين القطاعين العام والخاصتطبيق مشاريع برنامج الشراكة يعقب ذلك و القطاع الخاص لهذه الغاية.استثمارات  وجذبالمتوافرة 
  النمو االقتصادي.تحفيز التي تهدف إلى و
 

 –النهاية  -

 
 

 نبذة عن ديلويت
ة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع ُيستخَدم إسم "ديلويت" للدالل

كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش 
 www.deloitte.com/aboutضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: توهماتسو المحدودة وشركاتها األع

بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة تقدم ديلويت 
دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة من  851من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

 لكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. تضم ديلويتالمستشارين ذوي ا
 مهنياا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناا لإلمتياز. 411,111نحو 

http://www.deloitte.com/about


 

 

سوياا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية  فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق   للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لتنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.لدعم ا  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  عمل
 
 

 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 
ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها
 ٠٣٣٣بة ر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قراوتعتب

ول المستوى األ  على ٩٣٦٣بلداا. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام  ٦١مكتباا في  ٩١شريك ومدير وموظف يعملون من خالل 
ا على عدة جوائز  .(ITR) "لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو وقد حصلت أيضا

األوسط والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق   في السنوات األخيرة
 .من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 
 

 (: LLIDF)الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق حول 
 التنمية االقتصادية واالجتماعيةادارة واحداا من أضخم صناديق االستثمار في ليبيا، وهو مسؤول عن الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق يعتبر 
 االستثمارات في البنية التحتية األساسية والقطاعات الصناعية في أنحاء البالد.  تشجيع من خالليزها وتحف

تنويع اقتصاد ليبيا وتحويله وتطوير قطاعه الخاص بهدف السعي لمحفّز في كعلى العمل الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية الصندوق وتقوم استراتيجية 
 تأثيرات اجتماعية واقتصادية. تج عن ذلك من نما ي مة باإلضافة إلىعائدات مالية مستداحقيق ت

ليبيا، في لتطوير البنية التحتية  اا مركزليكون  في ليبيا القطاعين العام والخاصبين شراكة ال برنامجوحدة من خالل إنشاء  ذلك ويهدف الصندوق إلى تحقيق
  .هذا المجال عات جديدة باالشتراك مع أفضل المنّظمات الدولية فيصناخلق والغاز والنفطية  وتحويل الصناعات القائمة غير
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